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Retornen uns personatges clàssics de la nostra lite-
ratura infantil! La família de corrupis viu aventures 
noves: els conviden a una festa organitzada pels topi-
lamis; acullen un jove cocoliu i aprenen el seu idioma, 
descobreixen què és un carfincolis...

TEMÀTICA: la família, la diversitat, la creativitat, 
la poesia, l’amistat, la solidaritat.

GÈNERE: fantasia, aventures, humor.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a 
descobrir com de divertida és la diversitat i per 
què hem d’acceptar els altres. L’obra també 
planteja la importància de la unió de la família.

CLAUS PER A LA LECTURA
Un clàssic de la LIJ valenciana
Cinc corrupis mes a mes, el llibre que precedeix Un 
any de corrupis, es va publicar per primera vegada en 
1990 i prompte es va convertir en un referent de la 
literatura infantil i juvenil valenciana. Aquesta segona 
entrega recupera uns personatges emblemàtics i els 
acosta als nous lectors i lectores.

La imaginació
La novel·la està plena de creativitat i presenta un món 
fantàstic i divertit, ple de criatures i paraules imagi-
nades però, al mateix temps, molt pròxim a la nostra 
realitat. Així, les aventures dels corrupis ajudaran els 
lectors i lectores a desenvolupar la seua imaginació.

Diversitat
Els corrupis i els topilamis són molt diferents entre 
ells i, encara que al principi tendeixen a riure’s uns 
dels altres, prompte descobriran que tenen més co-
ses en comú del que es pensen i que no hi ha res que 
els impedisca ser amics.

MÉS RECURSOS
    Visita de l’autora i l’il·lustrador.

  Propostes didàctiques descarregables en 
tandemedicions.com.

  En aquesta mateixa col·lecció trobareu 
Cinc corrupis mes a mes, amb els mateixos 
protagonistes.

  Cada capítol de l’obra acaba amb un redolí 
molt divertit. Es pot aprofitar per a  treballar 
la poesia a classe, per exemple, buscant 
parelles de paraules que rimen i fent versos 
a partir d’elles.

  En relació amb el concepte de diversitat 
que es tracta al llibre, a YouTube trobem 
el curtmetratge El regal, que ha guanyat 
nombrosos premis arreu del món i fa 
reflexionar al voltant de l’acceptació i de 
l’amor propi.


